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அறிமுகம

                     

இதுவளர வவளியாகயுள்ளை என்னளடைய 
புத்தகங்களளைப் பற்றிய சறறிய அறிமுக்க 
குறிப்புகளளை வமாத்தமாகத் 
வதாகுத்திரு்ககதறேன. இது யாரு்ககு உதவும 
என்ற வதரயவல்ளல. ஆனால் சரத்திரத்து்ககு 
வராமப மு்ககயம.



எழத்தாளைன சயமாக அ்சசப் புத்தகமும 
மினநூலும வவளியிட்டு்கவகாள்ளை்க காலம 
கட்டைாயப்படுத்தும சழலில் அவனது 
தகட்லா்களகயும அவதனதான உருவா்கக 
தவண்டயுள்ளைது. தவ்ற வழயில்ளல. தமிழ்்ச 
சழவலனபது சற்்ற்ச சழலி்னம 
மாசபட்்டரு்ககறேது.

இந்த்க குறிப்புகளில் பலவற்ளறே என நணபர்கள் 
மருத்னம ஹரன பிரசனனாவும 
எழதியிரு்ககறோர்கள். சறலவற்ளறே நாதன 
எழதியிரு்ககதறேன. எனளனத் தவர மற்றே 
இருவரு்ககும நனறி. இமமினனூல் 
வ்டவத்து்ககான முகப்புப் படைத்ளத 
வ்டவளமத்துத் தந்தவர் ளவததக. அவரு்ககு 
என நனறி.



தமற்வகாணடு எனது புத்தகங்கள் 
வவளிவருமதபாது இந்தப் புத்தகம 
அிவவப்தபாது அப்தடைட் வசய்யப்படும.

பா. ராகவன
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நாவல்கள்



யதி

யதி, நானகு சனனியாசறகளின 
வாழ்வ்னபவங்களின  லம, இந்தியாவல் 
புழ்ககத்தில் உள்ளை அளனத்து வதமான 
சனனியாச ஆசறரமங்களிலும புழங்குதவாரன 
உலளகத் திறேந்து காட்டுகறே நாவல். 
சனனியாசறகளளைப் பற்றிய இப்ப்ட ஒரு 
புளனவுப் பிரதி இதுவளர வந்ததில்ளல.



நாமறிந்த காவ, நாமறிந்த ஆளுளமகள், நம்ககுத்
வதரந்த துறேவகளின வாழ்வு்ககும வசயலு்ககும 
அப்பால் உள்ளை, எங்தகா ஓ்ட ஒளிந்துவகாணடை 
ஒரு ஜவநதியின சத்தியத் தடைம தத்டப் தபாகும 
பயணம. ஆனால் தவ்ற வழயில்ளல. 
வதரந்தளத்க கடைந்துதான வதரயாதது தநா்கக்ச 
வசல்ல தவணடும. கணளண்க கட்்ட்கவகாணடு 
காற்றில் கத்தி வசறயப்டதய நடை்ககறே அ்னபவம. 
எழத்து மட்டுமா, வாழ்வும அதுதவயல்லவா?

ப்ககங்கள்: 924

வளல ர. 1000

வவளியீடு: பினா்ககள் பு்க–



பூளன்ககளத

திளரப்படை உலகத்ளத்க குறித்துத் தமிழல் 
நிளறேய நாவல்கள் எழதப்பட்்டரு்ககனறேன. 
ஆனால் வதாளல்ககாட்சறத் வதாடைர்களின உலகம
இதுவளர பதிவானதில்ளல. ‘பூளன்ககளத’ 
அளத்ச வசய்கறேது.

திளரப்படைம / வதாளல்ககாட்சறத் வதாடைர்கள் 
இரணடுதம வபாதுவாக்க களலத்துளறே என்ற 
அளழ்ககப்பட்டைாலும இரண்டன 



நளடைமுளறேகள் தவ்ற. வசயல்பாட்டு வதம 
தவ்ற. வபாருளைாதாரம தவ்ற. புழங்குதவார் 
மனநிளல முற்றிலும தவ்ற. வதாளல்ககாட்சறத் 
வதாடைர்களின உலகல் வாழம மனிதர்களின 
வாழ்வன ஊடைாக, இ்ககளல உலகன 
கண்ண்ககுத் வதனபடைாத இடு்ககுகளளை 
வவளி்சசமிடுகறேது இந்நாவல்.

இந்த்க களதளய ஒரு பூளன வசால்கறேது. அது 
இன்ற வாழம பூளனயல்ல. என்றம வாழம 
பூளன.

ஔரங்கசீப்பின தகால்வகாணடைா 
பளடைவயடுப்பின சமயம, வதன தமிழகத்தில் 
ஒரு சம–தானத்து்ககுள் வசற்ககும ஆ்ற 
களலஞர்களளை்க காப்பாற்்றம வபாருட்டு ஒரு 
நிலவளறே்ககுள் அ்னப்பிளவ்ககறோர் ஒரு 
ஜமந்தார்.  சல்தான தமிழகத்து்ககுப் 
பளடைவயடுத்து வந்துவட்டைால் அளனத்து்க 



களலகளும அழந்து மணதணாடு 
மணணாகவடும எனகறே அ்சசம. பிந்ளதய 
தளலமுளறேகளு்ககாவது களலகளின மி்சசத்ளத 
வட்டு்ச வசல்ல தவணடுவமனறே எணணத்தில் 
அந்த ஆ்ற களலஞர்களும இளணந்து ஒரு 
வபரும புத்தகத்ளத எழதத் வதாடைங்குகறோர்கள்.
எந்த்க காலத்தில் யார் எடுத்து வாசறத்தாலும 
இமமணணில் உருவாக, தவர்வட்டு, வளைர்ந்த 
வபரும களலகளின இல்ககணம 
வளைங்குமப்டயான புத்தகம.

இந்த்க களதளய்ச வசால்லும பூளனயின  லம 
அந்தப் வபரும புத்தகம இருபத்திதயாராம 
நூற்றோணடு்ககு எடுத்து வரப்படுகறேது. மாய 
யதார்த்த எழத்தின வசீகர சாத்தியங்களளை 
முற்றிலும பயனபடுத்தி்கவகாள்ளும இந்நாவல் 
வவர்ககும களலயுலகம அசலானது. 
அரதாரங்கள் அற்றேது. இருணளமயின 
அ்டயாழங்களில் பூளனயின கண பாய்்சசம 
வவளி்சசம உ்ககரமானது.



மதிப்பீடுகளின தடைமாற்றேத்து்ககு எதிராக 
யுத்தத்து்ககு நிற்கும பூளன ஒரு கட்டைத்தில் 
நீங்களைாகத் வதரவர்கள்.

ஆனால் அது நீங்களைல்ல. நீங்கள் மட்டுமல்ல.

வளல: ர. 350

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



அளல உறேங்கும கடைல்

அற்புதங்களும அவலங்களும ஒருதசர்க 
காட்சறயளி்ககும ராதம–வரத்தில் நிகழ்கறேது 
களத. வபரய அளைவல் கல்வதயா, வதாழல் 
வாய்ப்புகதளைா இல்லாத இத்ீவவல் ம்ககளின 
வபாருளைாதாரம தகாயிளலயும கடைளலயும 
மட்டுதம சார்ந்துள்ளைது. ஆகதவ, மனகளும 
மந்திரங்களும மட்டுதம இங்கு வளலதபாகும 
சர்ககுகள்.



இலங்ளகயில் யுத்தம ீவவரமளடைந்த காலத்தில் 
ராதம–வரத்தில் அகதிகள் வரத்து அதிகரத்தது. 
ஒரு மாவபரும துயரத்து்ககு மிக வநரு்ககத்தில் 
இருந்தும தன இயல்பில் தடைம புரளைாத ீவவாக 
அது இருந்தது. வதானமங்களின வசீகரத்ளத 
இருப்பியல் பிடுங்கத் தின்னம தபரவலம யுத்த 
பாதிப்பி்னம தகாரமாக 
நிகழ்ந்துவகாண்டருந்தது.

அளடையாளை்ச சற்ககல், அங்கு வந்து தசர்ந்த 
அகதிகளு்ககு மட்டுமல்ல; அங்தகதய 
வசறப்பவர்களு்ககுமதான. ஒரு வபரும அவல 
சரத்திரத்தின சாட்சறயாக நினறேவர்கள், ஒரு 
வசாட்டு்க கண்ர் சறந்தவும அவகாசமினறிப் 
பிளழப்பு்ககான தபதயாட்டைத்தில் களரந்து 
காணாமல் தபாகறே களதளய்ச வசால்கறே நாவல்.

கண்டல் மினநூல்: ர. 100



கழ்ககு பதிப்பகம வவளியிட்டுள்ளை 
'சறமிழ்்ககடைல்' நாவல் வதாகுப்பிலும உள்ளைது.



புவயிதலாரடைம

இந்நாவல், வவளிவந்த காலத்தில் மிகப்வபரய 
சர்்சளசளய ஏற்படுத்தியது. இடை ஒது்ககட்டு 
அரசறயலில் இளடைதய சற்கக சறனனாபினனமான 
அளடையாளைமற்றே ஒரு குடுமபத்தின களத இது. 
‘நான யார்’ என்ன ததடைல் வகாணடைவர்கள்; 
சாீவய்க குறியீடுகள்தான மனிதளன 
நிர்மாணி்ககறேதா என்ற வனா எழப்புபவர்கள்; 
வவளிதவஷம தபாடை தவணடுமா என்ற 
எண்ணபவர்கள்; பரபூரணம சதந்தரத்ளத 
வருமபுகறேவர்கள் யாரானாலும அவர்களு்ககு 
இந்நாவல் ஒரு நிளல்ககணணா்ட.



கண்டல் மினநூல்: ர. 100

கழ்ககு பதிப்பகம வவளியிட்டுள்ளை 
'சறமிழ்்ககடைல்' நாவல் வதாகுப்பிலும உள்ளைது.



வமல்லினம

குழந்ளதகளின வசறத்திர உலகத்து்ககு்க 
ளகப்பி்டத்து அளழத்து்ச வசல்கறே இந்நாவல், 
கல்க வார இதழல் வதாடைராக வவளிவந்தது. 
களதவயங்கும குழந்ளதகள்தாம. களைமாடுவது 
அவர்கள்தாம. ஆனால் இது 
குழந்ளதகளு்ககானதல்ல. குழந்ளதகளளைப் 
பற்றியதும அல்ல. குழந்ளதகளின உலளக ஒரு 
தியானப் வபாருளைா்கக, தரசனமாக இந்நாவல் 
சட்்ட்ககாட்டும புள்ளியில் நாம இருப்தபாம. 
நாம இழந்த நமது குழந்ளதளம இரு்ககும. 



ஒரு நாளயயும ஒரு குரங்ளகயும சறல 
பட்டைாமபூ்சசறகளளையும இரணடு 
குழந்ளதகளளையும ளவத்து்கவகாணடு மிகவும 
நு்ண்ககமானவதாரு பிர்சளனளய்க ளகயாளும 
நாவல் இது.

கண்டல் மினநூல்: ர. 100

கழ்ககு பதிப்பகம வவளியிட்டுள்ளை 
'சறமிழ்்ககடைல்' நாவல் வதாகுப்பிலும உள்ளைது.



வகாச

கல்க வார இதழல் வதாடைராக வவளிவந்த 
இந்நாவல், வவளிவந்த கால்ககட்டைத்தில் 
மிகவும பரபரப்பாகப் தபசப்பட்டைதன காரணம, 
இது தபசகறே அரசறயல். ஐமபதாணடு்க 
காலத்து்ககு தமலாகத் தமிழ் ம்ககளு்ககுப் 
பர்சசயமான திராவடை அரசறயல் கட்சறகளின 
உருளவயும உள்ளைத்ளதயும வதாணடைன 
ஒருவனின வாழ்வ்னபவங்களின வாயிலாக்க 
காட்சறப் படுத்துகறேது வகாச. 



இந்நாவலில் சறத்திர்ககப்படும அரசறயல், தன 
அளனத்து அரதாரங்களளையும உதிர்த்து, 
அபூர்வமான நிர்வாண்க தகாலம ஏந்துகறேது. 
அதனாதலதய இதன தகப்பு தாங்க 
ஒணணாததாக இரு்ககறேது.

வளல ர. 170

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



அலகலா வளளையாட்டு

இந்நாவலின ளமயம ஒரு தத்துவ மு்ட்சசாக 
இருந்தாலும, வாழ்்களக சார்ந்த ஒரு வசாரளண 
அதன அ்டப்பளடையாக இருப்பளத 
நு்ண்ககமான வாசகர்கள் புரந்துவகாள்ளை 
இயலும. நளடைமுளறே வாழ்வு்ககுப் வபாருந்தாத 
தத்துவங்கள் திடீர்ப் பண்ககாரன வட்டு 
வரதவற்பளர அலங்கார நூலகம தபாலத்தான. 
தத்துவங்களளையல்ல; அவற்றின 
காலப்வபாருத்தமும உபதயாகமுதம மு்ககயம. 
மனித வாழ்ளவ்க காட்்டலும மகத்தான 
அற்புதம தவவறேனன உள்ளைது?



இது அப்ப்டவயாரு அற்புதத்துடைன துவந்த 
யுத்தம புரயும தத்துவத்ளதப் பற்றிய நாவல். 
இல்ககயப் பீடைம பரசம பாரதிய பாஷா பரஷத் 
வருதும வவனறேது.

வளல: ர. 180

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



தூணிலும இருப்பான

வசனளன, பர்மாபஜார் எனகறே பளைபளைப்பான 
உலகன பினபுறேமிரு்ககறே கடைத்தல் பிரததசத்ளத 
இந்த நாவல் மிளகயினறி்க 
காட்சறப்படுத்துகறேது. திடு்ககடும திருப்பங்கள் 
இல்லாத கடைத்தல் உலக்க களத எனபது சற்்ற 
வதநாதமான வஷயமதான. எங்தக 
தபாகதறோம என்ற சறந்தி்கக்க ்கடை 
அவகாசமினறி நாவல் முழவதும 
ஓ்ட்கவகாணதடை இரு்ககறே நாயகன, அதத 
தவகத்தில் நம பார்ளவயிலிருந்தும காணாமல் 



தபாவதன பினனால் இரு்ககறே இருப்பியல் 
சார்ந்த அபத்ததம இதன ளமயம. 

கண்டல் மினநூல்: ர. 50

கழ்ககு பதிப்பகம வவளியிட்டுள்ளை 
'சறமிழ்்ககடைல்' நாவல் வதாகுப்பிலும உள்ளைது.



வரணடு

ஆண வபண உறேவன 
வவளிப்படுத்தப்படைாதவதாரு ப்ககத்ளதத் 
வதாட்டுப் தபசகறே நாவல். 

அவந்திகா - மதனாஜ - வ்கடைர் எனறே  ன்ற 
தபராசறரயர்களின வாழ்்களக ஒரு புள்ளியில் 
இளணந்து சற்ற தகாலமாகறேது. அது உலகம 
அதுவளர பார்த்தறியாத தகாலம. எனதவ 
எழகறே வனா்ககளளை அவர்கள் எதிர்வகாள்ளும 



வதத்தில் உடைல் அரசறயலும உளை்ச சற்ககல்களும 
தபசவபாருளைாகனறேன.

சமாளி்கக மு்டயாத சற்ககல்களின உலகல் 
பயணி்ககறே இந்நாவல், ீவர்வுகளளையல்ல; 
ததடைல்களளைதய முனனிளலப்படுத்துகறேது. 

வளல: ர. 160

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



கால் கதலா காதல் அளர கதலா
கனவு

                             

ஒரு கற்பளனப் பாத்திரம ்கடை இல்லாமல் 
எழதப்பட்டை களத அதநகமாக இதுவாகத்தான 
இரு்ககும. இதில் வருகறே அத்தளன தபருதம 
நிஜமான மனிதர்கள். அத்தளனப் வபயர்களும 
நிஜம. சறலரது வபயளர இனவனாருவரு்ககு 
மாற்றி்க வகாடுத்ததன. சறலரது 
குணாதிசயங்களளை தவ்ற சறலரு்ககு மாற்றிப் 
தபாட்தடைன. தவ்ற சறலரன அளடையாளைங்களளை 



சமபந்தமில்லாத இன்னம தவ்ற சறலரு்ககுப் 
வபாருத்திதனன. 

இந்த வளளையாட்டு என்ககு சவாரசறயமாக 
இருந்தது. ஒரு களத்ககுள் நாதன என்ககாக 
நிகழ்த்திப் பார்த்த மா்றதவடைப் தபாட்்டதபால.

எல்லாருளடைய பால்யங்களும ரசளனமி்ககளவ. 
நிளனத்தால் இனபமளிப்பளவ. 
சவாரசறயமானளவ. அந்த வயதுகளில் சந்தி்கக 
தநர்கறே து்ககங்களுதம்கடைப் பினனாள்களில் 
நிளனத்து வய்ககதவா, சறர்ககதவா, 
சறலிர்்ககதவா எளததயா ஒனளறே்ச தசமித்து 
ளவ்ககத்தான வசய்யும.



இது என்னளடைய பால்யம. இது என்கதக 
என்ககாக எழதப்பட்டை களத. என பிரத்திதயக 
சந்ததாஷம.

கண்டல் மினநூல்: ர. 50

கழ்ககு பதிப்பகம வவளியிட்டுள்ளை 
'சறமிழ்்ககடைல்' நாவல் வதாகுப்பிலும உள்ளைது.



சறமிழ்்ககடைல்

எட்டு நாவல்கள் அடைங்கய வபருந்வதாகுதி இது.
ஆயிரம ப்ககங்களு்ககு தமற்பட்டைது.

 அளல உறேங்கும கடைல்
 அலகலா வளளையாட்டு
 புவயிதலாரடைம
 வரணடு
 வகாச
 கால் கதலா காதல் அளர கதலா கனவு
 தூணிலும இருப்பான
 வமல்லினம

இந்த எட்டு நாவல்களும இத்வதாகுப்பில்  
இடைம வபற்றிரு்ககனறேன.



இவற்்றள் அலகலா வளளையாட்டு, 
புவயிதலாரடைம இரணடும தநர்ட நாவல்களைாக 
எழதப்பட்டைளவ. [ அலகலா வளளையாட்டு 
பினபு இல்ககயப் பீடைம இதழல் வதாடைராக 
வவளிவந்தது.] வரணடு, குங்குமத்தில் 
வவளிவந்தது. தூணிலும இருப்பான, 
தினமலரல். மற்றே  ன்றம கல்கயில் 
வவளியானளவ.

வாழ்வன மிக எளிய கணங்கதளை 
சாமானியர்களு்ககான களலயாகனறேன. 
இந்நாவல்கள் அ்ககணங்களளை 
சாசவதப்படுத்தும முயற்சறயாக 
எழதப்பட்டைளவதய. வவளியான காலத்தில் 
இளவ வபருவாரயான வாசகர்களைால் வருமபி 
வாசற்ககப்பட்டைளவ. தனித்தனி நூல்களைாக  
வவளிவந்த இளவ, அிவவப்தபாது பதிப்பில் 
இல்லாமல் இருந்திரு்ககனறேன. தமிழ்்ச சழலில்
இது ஒரு பிர்சளனதான. தவ்ற வழயில்ளல.



வளல: ர. 1000

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



சற்றகளதத் வதாகுப்புகள்



மாலுமி

இத்வதாகுப்பில் உள்ளை களதகள் 
சற்றகளதகளு்ககான இல்ககணத்ளத அப்ப்டதய 
அ்டவயாற்றி வருகனறேன. அததசமயம 
உள்ளைடை்ககமும வமாழயும களதகளு்கதகற்ப 
மிக்க க்சசறதமாக மாற்றேம வகாள்கனறேன. 
இயல்பாகதவ களதவயங்கும காண்க 
களடை்ககும வமல்லிய நளக்சசளவ, தன 
அளைளவ வட்டு்க ்க்டவடைாமல், களததயாடு 
இளயந்து வருகனறேது. இந்தப் புனனளக்ககு 
இளடையில் திடீவரன்ற நாம எதிர்வகாள்ளும 
பூடைகமான உ்சசம நமளமத் திளக்கக 



ளவ்ககனறேது. அபாரமான களதத் தருணங்களளை
எழத்தால் வசப்படுத்தியிரு்ககும இ்ககளதகள், 
நமளம ஆ்ககரமி்ககனறேன. அசர ளவ்ககனறேன.

11 சற்றகளதகள் அடைங்கய வதாகுப்பு.

ப்ககங்கள் 104

வளல ர.140

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



காந்தி சறளல்க களதகள்

குமுதம ஜங்ஷன இதழல் வவளியான 
சற்றகளதகளின வதாகுப்பு.

நூலின முன்னளரயில் நா்கர் ரமி:



இந்த்க களதகளில் வரும மனிதர்களு்ககும 
மகாத்மா காந்தி்ககும எனன சமபந்தம? ஒனதறே 
ஒன்றதான. அதுதான காந்தி ளகயில் 
பி்டத்திரு்ககும ஊன்ற தகால். இளறேத்தூதர் 
தமாஸ– எனப்படும  ஸாவு்ககு இளறேவன 
ஒரு ஊன்றதகாளல்க வகாடுத்திருந்தான. 
அதற்குப் பல அற்புத ச்கதிகள் உணடு. அது 
ததளவப்படுமதபாது பாமபாக மா்றம.

இரவல் ஒளிதரும வளை்ககாக மா்றம. 
அ்டளமகள் வடுதளலவபறே வசங்கடைளலப் 
பிளைந்து வழ ஏற்படுத்தும கழயாகும. 
மகாத்மாவன ஆனமாவன ளக பி்டத்திருந்ததும 
அப்ப்டப்பட்டை ஓர் அற்புத ஊன்றதகால்தான.

தகா்ட்ககண்ககான ம்ககள் மனத்திதல வடுதளல
உணர்ளவப் பற்றேளவத்த ீவயாக இருந்தது அது. 
அதுகா்றம இந்த உலகம காணாத ஒரு புது 
ஒளிளயப் பாய்்சசறயது அது. அடை்ககுமுளறே எனறே



இருளளை, அதன ஒளிதய பூரணமாக வல்ககயது. 
அதன வசாடு்ககல் சதந்தரம எ்னம வதனறேல் 
வசறயது நமது நாட்்டல். இிவவளைளவயும, 
இனனமும வசய்த அந்த ஊன்றதகால், காந்தி 
சமமா ளகயில் பி்டத்திருந்த வா்ககங் –்ட்க 
அல்ல.

அப்ப்டப்பட்டை ஒரு ஊன்றதகால் ஒிவவவாரு 
மனித்ன்ககும வாழ்வன ஏதாவவதாரு 
கட்டைத்தில் ததளவப்படுகறேது. அது எதுவாக 
தவணடுமானாலும இரு்ககலாம. அனபாக, 
பாசமாக, காதலாக, பணமாக, புகழாக, அதாக 
இதாக. ஆனால் ஒரு ஊன்றதகால் ததளவ.

வமரீனா கடைற்களரயில் காந்தி சறளல அருகல் 
நிகழ்்சசறகள் நடைப்பது மட்டும இ்ககளதகளு்ககும
காந்தி்ககும உள்ளை சமபந்தம அல்ல. இந்த 
ஊன்றதகால் எ்னம குறியீடுதான வராமப 
அழகாக இந்த எட்டு களதகளிலும 



பயனபடுத்தப்பட்டுள்ளைது. களதகளு்ககும 
காந்தி்ககும உள்ளை நிஜமான சமபந்தம அதுதான.

கண்டல் மினநூல்: ர. 50



 வர்
பறேளவ யுத்தம
நிலா தவட்ளடை

இம ன்ற சற்றகளதத் வதாகுப்புகளும 
முளறேதய மதி நிளலயம, ராதஜ–வர புத்தக 
நிளலயம, வானதி பதிப்பகம  லம 
வவளியாயின.  பறேளவ யுத்தம வதாகுப்பு லில்லி
ததவசறகாமணி அறே்ககட்டைளளை வருது வபற்றேது. 
இளவ  ன்றம முதல் பதிப்பு்ககுப் பினபு ம்ற 
பிரசரம வபறேவல்ளல. இன்ற அ்சசறலும 
இல்ளல.  வர் வதாகுப்பு கண்டல் 
மினநூலாக்க களடை்ககறேது.



அரசறயல்



டைாலர் ததசம

அவமர்ககாவன அரசறயல் வரலா்ற. 

யுத்தங்களளை வருமானத்து்ககுரயவதாரு 
உபாயமாக நீணடைகாலமாக அளமத்து்கவகாணடு
வசயல்படும ததசம அவமர்ககா. அதன 
பளைபளைப்பு்ககுப் பினனால் இரு்ககும 
குப்ளபகளும ஜனநாயகத்து்ககுப் பினனாலுள்ளை 



சர்வாதிகாரமும வசழளம்ககுப் பினனாலுள்ளை 
கடைனசளமகளும மிக மு்ககயமான வஷயங்கள்.
இந்நூல், அவமர்ககாவன முழளமயான 
அரசறயல் வரலாற்ளறே வவரப்பதினூடைாக 
அத்ததசத்தின நிஜமுகத்ளத்க 
காட்சறப்படுத்துகறேது.

குமுதம ரப்தபார்ட்டைரல் வதாடைராக 
வவளிவந்தது.

வளல: ர. 750

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



நிலவமல்லாம ரத்தம

இருபதாம நூற்றோண்டல் உலகம சந்தி்கக தநர்ந்த
மிகப்வபரய சற்ககல், இ–தரல்-பால–ீவன 
வதாடைர்பானது. தனித்துவம மி்கக இரணடு 
மதங்களின வலுவான முரணபாட்டுப் 
பினனணியில் திறேளம மி்கக 
அரசறயல்வாதிகளைால் முனவனடுத்து்ச 
வசல்லப்பட்டை ம்ககளின உணர்வு சார்ந்தவதாரு 
பிர்சளன. இன்றவளர இது ீவர்்ககப்படை 
மு்டயாமல் இழத்து்ச வசல்வதன காரணம 
எனன? 



பால–ீவன சதந்தரத்து்ககான தபாராட்டைத்தில் 
லட்ச்ககண்ககானவர்கள் 
உயிரழந்திரு்ககறோர்கள். வ்டழந்து, 
வசாத்திழந்து, வசாந்தங்களளை இழந்து 
பல்லாணடுகளைாக அகதிகளைாக இனனமும 
அளலந்து திரந்துவகாண்டரு்ககறோர்கள், 
பால–ீவன அதரபியர்கள். வளைளமயும 
வசழளமயும மி்கக மத்திய்ககழ்ககு ததசங்கள் 
எது ஒன்றதம ஏன இவர்களு்ககு உதவ 
முனவரவல்ளல? ஒதுங்க ஓர் இடைம இல்லாமல் 
உலவகங்கும உயிரு்ககு அஞ்சற ஓ்டயவர்கள் 
யூதர்கள். அப்ப்டப்பட்டைவர்கள், தம்ககு வாழ 
இடைமளித்த பால–ீவன அதரபியர்களளை 
வஞ்சற்கக நிளனத்தது எதனால்? ஐ.நா.வன 
ீவர்மானங்கவளைல்லாம பால–ீவன வஷயத்தில் 
மட்டும அற்பாயுளில் இறேந்துவடுவதன 
காரணம எனன? இ–தரல் யூதர்களு்ககும 
பால–ீவன அதரபியர்களு்ககும அப்ப்ட 
எனனதான பிர்சளன? 



பால–ீவன தபாராளி இய்ககங்களின ததாற்றேம 
முதல் இனளறேய வசயல்பாடுகள் வளரயிலான 
வரவான அறிமுகம, இ–தரல் 
ஆட்சறயாளைர்களின நடைவ்ட்களககள் பற்றிய 
துல்லியமான தகவல்கள், இ–தரலிய உளைவு 
அளமப்பான 'வமாஸா்டன' வசயல்பாடுகள், 
பால–ீவன பிர்சளன குறித்த உலக நாடுகளின 
கணதணாட்டைம, யாசறர் அரஃபாத்தின 
ஆயுதப்தபாராட்டைம, அளமதி முயற்சறகள், 
அவற்றின வபரீத வளளைவுகள் என்ற மிக 
வரவான களைப் பினனணியுடைன, 
ஆதாரபூர்வமான அரசறயல் சரத்திரமாக குமுதம 
ரப்தபார்ட்டைர் இதழல் வதாடைராக வவளிவந்தது.

வளல: ர. 650

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



மாயவளல

சர்வததச ீவவரவாத இய்ககங்கள் 
அளனத்ளதயும குறித்த மிக வரவான அரசறயல் -
வரலாற்்ற ஆவணம இந்நூல். அல் காயிதா, 
ஹ–புல்லா, ஹமா–, தாலிபன, ஜமா 
இ–லாமியா, ஈ.்ட.ஏ., வகாலமபிய தபாளத்க 
கடைத்தல் வநட் ஒர்்க, ஓம ஷினர்ககதயா, லஷ்கர் 
ஏ வதாய்பா உள்ளிட்டை அளனத்து 
இய்ககங்களளைப் பற்றியும வரவான 
அறிமுகத்ளத இந்நூல் தருகறேது. 



ீவவரவாத இய்ககங்கள் எிவவா்ற 
தளலவயடு்ககனறேன? அவற்ளறே ஏன தடு்ககவும 
ஒழ்ககவும மு்டவதில்ளல? இளவ ம்ககளிடைம 
எிவவா்ற வசல்வா்ககுப் வப்றகனறேன? 
இவர்களு்ககு ஆள்பலம, பணபலம எிவவா்ற 
தசருகறேது? இந்த இய்ககங்களின வநட் ஒர்்க 
எப்ப்ட வசயல்படுகறேது? தபரழவு்ச 
சமபவங்களளை எப்ப்ட திட்டைமிடுகறோர்கள்? 
ீவவரவாத்ச வசயல்களு்ககு மதம எிவவா்ற ஒரு 
மு்ககய்க கருவயாகப் பயனபடுகறேது?

எளதயும வடைாமல் மிக நு்ண்ககமாக அலசற 
ஆராயும இந்தப் புத்தகம தமிழல் 
நிகழ்த்தப்பட்டை ஒரு அசர சாகசம. 
ஒட்டுவமாத்தத் ீவவரவாத இய்ககங்களளைப் 
பற்றிய ஒதர வபரய ஆவணம ஆங்கலம உள்படை
தவவறேந்த வமாழயிலும இதுவளர 
வவளிவந்ததில்ளல.



குமுதம ரப்தபார்ட்டைர் இதழல் வதாடைராக 
வவளிவந்தது. 

இப்வபரும நூலில் வவர்ககப்பட்்டரு்ககும 
ஒிவவவாரு இய்ககத்ளதப் பற்றிய பகுதிகளும 
தனித்தனி சற்ற நூல்களைாகவும வவளிவந்துள்ளைன.

வளல ர. 1000

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



9/11: சழ்்சசற வழ்்சசற மட்சற

வசப்டைமபர் 11, 2001 அன்ற அவமர்ககாவல் 
உள்ளை உலக வர்த்தக ளமய்க கட்டைடைங்கள் மதும,
ரா்ணவத் தளலளமயகமான வபணடைகள் மதும 
அல் காயிதா ீவவரவாதிகள் வமானத் தா்ககுதல் 
நடைத்தினார்கள். இருபத்திதயாராம நூற்றோண்டல்
உலகம எத்தளன அதிநவன ீவவரவாத 
அ்சச்றத்தல்களளை எதிர்வகாள்ளை 
தவண்டயிரு்ககும எனபளத மிகத் துல்லியமாக 
எடுத்து்க காட்்டய சமபவம அது.



இந்த்ச சமபவத்தின பினனணியில் 
இருந்தவர்கள் யார் யார்? எப்ப்ட இத்தளன 
வபரய தா்ககுதளலத் திட்டை மிட்டைார்கள்? 
எத்தளன மில்லியன டைாலர்கள் 

இதற்கு்ச வசலவழத்தார்கள்? குறி பிசகாமல் 
அ்ட்கக எனவனனன பயிற்சறகள் 
தமற்வகாணடைார்கள்? கட்டைதட்டைடை ஒரு வருடை 
காலத்து்ககும தமலாக 

அவமர்ககாவதலதய ளமயம வகாணடு, 
அவமர்கக உளைவுத்துளறேயின கழகு்க கணகளளை 
எப்ப்ட ஏமாற்றினார்கள்?

அல் காயிதாவன உலகளைாவய வநட் ஒர்்க, 
அவமர்கக உளைவுத்துளறே, பாதுகாப்புத்துளறே, 
கு்டதயற்றேம மற்்றம கு்டயுரளம வழங்கும 
துளறேகளின பிர்சளனகள், அதிகாரவர்்ககத்தில் 
உள்ளை அகங்காரப் பிர்சளனகள் எனப் பல 
அமசங்களளை மிக வரவாக அலசற ஆராயும 
வசப்டைமபர் 11 வசாரளண கமிஷன 



அறி்களகயின அ்டப்பளடையில் எழதப்பட்டை 
நூல் இது.

வளல: ர. 230

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



பா்க. ஒரு புதிரன சரதம

பாக–தானின அரசறயல் வரலா்ற. ஜினனா 
முதல் நவா– வஷரீஃப், பர்தவ– முஷாரஃப், 
தபனசறர் புட்தடைா வளரயிலான 
ஆட்சறயாளைர்களின காலங்களில் பாக–தான 
எனறே ததசம தனது அளடையாளைத்ளத எத்தளன 
தமாசமான வதங்களில் வவளிப்படுத்தி 
வந்திரு்ககறேது எனபளத வரவான 
ஆதாரங்களின அ்டப்பளடையில் வவர்ககும நூல்.



குமுதம வார இதழல் வதாடைராக வவளிவந்தது

வளல: ர. 100

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



ஆர்.எ–.எ–: மதம மதம மற்்றம
மதம

இந்தியப் பிரவளன்ககு்ச சற்்ற முனனர் 
வதாடைங்க, இன்றவளர எங்வகல்லாம 
ஹந்து்ககளு்ககுப் பிர்சளன வருகறேததா, 
அங்வகல்லாம களைத்தில் 

நிற்பது ஆர்.எ–.எ–. ததசவமங்கும 
எத்தளனதயா பல மத்ககலவரங்களின 
பினனணியில் ஆர்.எ–.எ–ஸின வபயர் 
வதாடைர்ந்து அ்டபட்டு வந்திரு்ககறேது.



அப்பழ்ககற்றே ததசறயவாத இய்ககம என்ற 
அதன ஆதரவாளைர்களும,

சந்ததகமில்லாமல் மதவாத இய்ககம என்ற 
எதிர்ப்பாளைர்களும வதாடைர்ந்து ்கறி 
வந்திரு்ககறோர்கள். எது உணளம?

சதந்தர இந்தியாவன மிகப்வபரய கலவர 
காணடைத்ளத பாபர் மசதி இ்டப்பு்ச சமபவத்தின
 லம வதாடைங்களவத்தது ஆர்.எ–.எ–. 
முமளப வதாடைங்க தகாத்ரா வளர நீணடை 
அவலங்களின சரத்திரம அழய்க்க்டயதல்ல. 
இயற்ளகப் தபரழவு்ச சமபவங்களைானாலும சர. 
பங்களைாததஷ் யுத்தம, கார்கல் யுத்தம தபானறே 
தருணங்களைானாலும சர. நிவாரணப் பணிகளில் 
ஆர்.எ–.எ–. வதாணடைர்கள்தான முதலில் 
களைத்தில் நினறிரு்ககறோர்கள்.



எனில், ஆர்.எ–.எ–ஸு்ககு இரணடு முகமா? 
இல்ளல. இருபது முகங்கள் என்ற 

எடுத்து்ககாட்டுகறேது இந்நூல்.

வளல ர. 130

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



காஷ்மர்

காஷ்மர் எனறோல் இயற்ளக. காஷ்மர் எனறோல் 
அழகு. காஷ்மர் எனறோல் துப்பா்கக. காஷ்மர் 
எனறோல் குணடுவவ்டப்பு. ரத்தம. கலவரம. 
ஊரடைங்கு. 1948 முதல்  இன்றவளர பதற்றேம 
குளறேயாத பகுதியாக இரு்ககறேது காஷ்மர். ஏன? 
பாக–தான தான காரணமா? தவ்ற எந்த்க 
காரணமும இல்ளலயா? தமிழல் முதல் 
முளறேயாக, காஷ்மர் பிர்சளனயின அ்ட ஆழம 
வளர அலசறப் பிழந்து எடுத்து்க காட்டுகறேது 
இந்தப் புத்தகம.



சரத்திரம முழதும ரத்தம. சக்கக 
மு்டயாதவபரும தளலவலி. நூற்்ற்ககண்ககான 
ீவவரவாத்ச வசயல்பாடுகள். 
குணடுவவ்டப்புகள். உயிர்ப்பலி. ‘நாங்கள் 
இந்தியர்கள் இல்ளல, பாக–தானிகளும 
இல்ளல; காஷ்மரகள்’ என்னம தகாஷம. 
பிரவளனப் தபாராட்டைங்கள். காஷ்மரன ஒரு 
பகுதி பாக–தானவசமும இரு்ககறேது. அந்தப் 
பகுதிகளில் ஏன இந்த்க தகாஷங்களும 
தபாராட்டைமும இல்ளல?

எத்தளன யுத்தங்கள், சமரசங்கள், 
தப்சசவார்த்ளதகள், நல்வலணண முயற்சறகள்! 
இன்றவளர காஷ்மரல் உள்ளை இமயம பனி 
மளலயாக அல்ல; எரமளலயாகதவ 

இரு்ககறேது. காஷ்மர் எனபது உணளமயிதலதய 
ீவர்்கக மு்டயாத பிர்சளனதானா?



அலசற ஆராய்கறேது இந்நூல்.

வளல: ர. 200

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



ஆயில் தரளக

 னறோம உலக யுத்தம என்ற ஒன்ற 
வருமானால் நி்சசயம அதற்கு்க காரணம 
வபட்தராலாகத்தான இரு்ககும!

ஏன வளல ஏறி்கவகாணதடை இரு்ககறேது 
வபட்தரால்? யார் ஏற்்றகறோர்கள்? நாளு்ககு நாள்
ஏறி்ககுதி்ககும வளல, ஊரு்ககு ஒரு வளலயாக 
இருப்பது ஏன? வபட்தராலியம உற்பத்தி 
வசய்யும ததசங்களின ்கட்டைளமப்பு எனன 



வசய்கறேது? எங்கு வருகறோர்கள் 
இளடைத்தரகர்கள்? எப்ப்ட இந்தத் துளறேளய 
ஆட்்டப்பளடை்ககறோர்கள்? வபட்தராலியம 

உற்பத்தி வசய்யும ததசங்களினமது அவமர்ககா 
குறிளவப்பதன அரசறயல் வபாருளைாதாரப் 
பினனணிகள் எனவனனன?

மத்திய்க கழ்ககு ததசங்கள் அளனத்தும 
அவமர்ககாவன காலனிகளைாகவடுமா? மாற்்ற 

எரவபாருள் சாத்தியங்கள் எனவனனன? 
வபட்தராளல இன்னம எத்தளன காலத்து்ககு 
நமப மு்டயும? எணவணய்்ககாக உலகம 
அ்டத்து்கவகாணடு சாகுமதபாது

நாம தப்பிப் பிளழ்கக எனன வழ? 

 



நம்ககு மிக வநரு்ககமாக நின்ற அ்சச்றத்தும ஒரு
சர்வததசப் பிர்சளனயின அளனத்துப் 
பரமாணங்களளையும எளிதாகப் 
புரந்துவகாள்ளுங்கள்!

வளல: ர. 200

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



மாதவாயி–ட்: அபாயங்களும
பினனணிகளும

ந்கஸல்பாரயில் வதாடைங்கய ஒரு சற்ற ீவப்வபாறி 
ததசம முழவதும

பரவப் படைர்ந்த வரலாளறே்க கணமுன 
நி்றத்துகறேது இந்நூல். மாதவாயி–டுகளின

உலளக, அதன ச க, அரசறயல் பினனணிதயாடு 
தபசகறேது.



அரசாங்கத்து்ககு எதிராக்ச வசயல்படும 
இய்ககங்கள் ஏராளைம எனறோலும இந்திய 
ததசத்தினமது பட்டைவர்த்தனமாகப் தபார்ப் 
பிரகடைனம வசய்யும துணி்சசல் 
மாதவாயி–டுகளு்ககு மட்டுதம உணடு. 
இந்தியாவன ஆகப்வபரும முதல் அ்சச்றத்தல் 
என்ற மாதவாயி–டுகளளை வருணி்ககறேது 
இந்திய அரச. இந்தியாவன முதனளமயான 
வதராதி என்ற அரசாங்கத்ளத அளழ்ககறோர்கள் 
மாதவாயி–டுகள். அரச நிர்வாகம 
எங்வகல்லாம முடைங்கயிரு்ககறேததா, 
எங்வகல்லாம வளைர்்சசறயினளம 
பரவயிரு்ககறேததா,

எங்வகல்லாம சட்டை ஒழங்கு 
சீர்குளலந்திரு்ககறேததா அங்வகல்லாம 
மாதவாயி–டுகள் ஊடுருவ அப்பகுதிகளளை 
வடுவ்ககறோர்கள். வடுவ்ககப்பட்டை பகுதிகளளை
அவர்கதளை ஆள்கறோர்கள். ஆந்திரா, சத்ீவ–கர், 
தமற்கு வங்கம, பிகார், ஒர–ஸா என்ற பல 
பகுதிகளில் மாதவாயி–டுகள் வபற்்றள்ளை 
ம்ககள் ஆதரவு மிகப் வபரது. அதத சமயம, 



மாதவாயி–டுகள் தமற்வகாள்ளும யுத்தத்தில் 
சற்கக உயிர் துறேப்பவர்களும இதத ம்ககள்தாம 
என்னம தபாது அவர்கள் சறத்தாந்தமும 
தநா்ககமும தகள்வ்ககுள்ளைாகறேது. இடைது சார 
சறத்தாந்தத்தால் உந்தப்பட்டு வசயலாற்்றம 
இய்ககம எனில், இந்திய கமயூனி–ட் 
இய்ககங்கள் மாதவாயி–டுகளு்ககு எதிராக 
இருப்பது ஏன? அளதவடை வந்ளத, 
மாதவாயி–டுகளின தபார், கமயூனி–ட் 
கட்சறயினரு்ககும எதிரானது எனபதுதான.

மாதவாயி–டுகளளை்க குறித்த வரவான 
அறிமுகத்ளதத் தருகறே நூல் இது.

வளல: ர. 150

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



2011: சர்வாதிகாரத்திலிருந்து
ஜனநாயகத்து்ககு

2011ம ஆணடு மத்திய்க கழ்ககு ததசங்களில் 
அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்த ம்ககள் புரட்சறகளின 
அ்டப்பளடை்க காரணங்களளையும களை 
நிலவரத்ளதயும வவர்ககறேது இந்நூல். 
துனிஷியாவல் வதாடைங்கய புரட்சற வமல்ல 
வமல்ல மத்திய்க கழ்ககு முழதும பரவ, 
உலளகதய திருமபிப் பார்்கக்ச வசய்தது. 
பல்லாணடு்ககால ஒடு்ககுமுளறே்ககு எதிராக ஒரு 
வபரும ம்ககள் ச கம களைர்ந்து எழந்ததன 



அரசறயல், ச க்க காரணங்களளை அந்தப் 
பிராந்தியங்களின வரலாற்்றப் பினபுலத்தில் 
வரவாக ஆராய்கறேது இந்நூல்.

வளல ர. 150

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



இரா்க: ப்ளை– சதாம ளமன– சதாம

இரா்ககன முனனாள் அதிபர் சதாமஹுளசனின 
இந்த வாழ்்களக வரலா்ற, ஒரு வளகயில் நவன 
இரா்ககன அரசறயல் வரலா்றம்கடை. 24 
வருடைங்கள் அந்த ததசத்தின தளலவதிளயத் 
ீவர்மானித்தவர் அவர். தாய் வயிற்றில் சறசவாக 
உருவான நாள் வதாடைங்க, சதாம மரணத்தின 
வசாந்த்ககாரர். இரான யுத்தம, குளவத் தபார், 
வளளைகுடைாப் தபார் என்ற சதாமின வாழ்வல் 
ஒிவவவாரு அத்தியாயமும, ஒிவவவாரு 
ப்ககமும, ஒிவவவாரு அட்சரமும ரத்தத்தால் 



எழதப்பட்டைளவ. தனது அரசறயல் 
கனவுகளு்ககாக இரா்ககயர்களளைதய 
அிவவப்தபாது பலி வகாடு்ககத் தயங்காத 
மனிதாபிமானமற்றே சர்வாதிகார.

ம்றபுறேம, சறளதந்து கடைந்த இரா்களக 
ம்றகட்டுமானம வசய்த ஓர் அற்புத ச்கதியாகவும
சதாளமப் பார்்கக மு்டயும. கட்டைாய்க கல்வ, 
கராமப்புறே தவளல வாய்ப்புகள், மத்சசார்பற்றே 
ஆட்சற நிர்வாகம என்ற தனளன நிளனவு்கர,பல
நல்ல காரயங்களும வசய்தவர்.

சதாம ஹுளசன எனகறே ஆளுளமயின 
முழப்பரமாணத்ளதயும அறிமுகம வசய்து 
ளவ்ககறேது இந்நூல். சதாமு்ககுப் பிந்ளதய 
இரா்ககல் வதாடைரும அவலங்களளையும 
அதற்கான காரணங்களளையும ்கடை இந்நூல் 
வவாதி்ககறேது.



கண்டல் பதிப்பு: ர. 150

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



ISIS: வகாளலகாரனதபட்ளடை

அல் காயிதாவு்ககுப் பிறேகு சர்வததச அளைவல் 
மிகப்வபரய பிர்சளனயாக உருவவடுத்திருப்பது,
ஜ.எ– எனகறே ீவவரவாத அளமப்பின 
ததாற்றேமும வசயல்பாடுகளும. எந்தவத 
சறத்தாந்தப் பினனணியும வபரதாக இல்லாத 

இந்த இய்ககம, மத்திய்க கழ்ககல், குறிப்பாக 
இரா்ககலும சறரயாவலும 



அப்பாவ ம்ககளளை்க வகாத்து்க வகாத்தாக்க 
வகான்ற குவத்துவருகறேது. 

இரா்ககல் மட்டுதம ஆயிர்ககண்ககான ஷியா 
மு–லிமகளின தகார 

மரணத்து்ககு்க காரணமாக இருந்திரு்ககறேது. 
எணணிலடைங்கா அப்பாவப்

வபாதும்ககள் வசாந்த மணணில் வாழ 
வழயினறி சறரயாளவவட்டு இன்ற 

இடைம வபயர்ந்துவகாண்டருப்பதில் ஜ.எ–ஸின 
பங்கு வபரது. சறரயா 

உள்நாட்டு யுத்தத்தில் ஜஎ– ஒரு மிக மு்ககய்க 
கணணி.

சமார் நாற்பதாயிரத்து்ககும தமற்பட்டை வரர்கள். 
தகா்ட தகா்டயாக்க வகாட்டும



பணம. உலகு தழவய வநட் ஒர்்க பலம. 
சந்ததகமினறி ஜ.எ–.இருபத்திதயாராம

நூற்றோண்டன மிகப்வபரய அ்சச்றத்தல்.

ஐ.எ–. அளமப்பின இந்த திகிலட்டும வளைர்்சசற
மற்்றம காட்டுமிராண்டத்தனமான 
நடைவ்ட்களககளின பினனணியில் உள்ளை 
மத்திய்க கழ்ககு ததசங்களின ஜாதி அரசறயல் 
மற்்றம எணவணய் அரசறயலின தவர்வளர 
வவளிதய இழத்து வளை்ககுகறேது இந்நூல்.

வளல: ர. 140

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



பிரபாகரன: வாழ்வும மரணமும

பிரபாகரனின மரணம, அவரது வாழ்ளவ்க 
காட்்டலும அதிகம வசய்தி சமந்தது. முப்பத்தி 
 னறோணடு கால ஆயுதப் தபாராட்டைம 
நிகழ்த்திய ஒரு தபாராளி, ஒட்டுவமாத்த ஈழத் 
தமிழர்களு்ககும காவல் அரணதபால் நினறே ஒரு 
மனிதன, அவர்களைது தனி ஈழ்க கனவு்ககு இ்றதி 
நமபி்களகயாக இருந்த தளலவன - இப்தபாது 
இல்ளல. ஆயிர்ககண்ககான, முகமறியாத 
தபாராளிகளின மரணத்ளதைமாவரர் மரணம’ 
என்ற அங்ககரத்து வகௌரவத்தவர் இப்ப்ட 
அநாளதயாக சறங்களை ரா்ணவத்தால் எரத்து்க 



கடைலில் களர்ககப்பட்டுவட்டைாதர என்ற ஈழத் 
தமிழர் உலகதம கண்ர் சறந்தியது. அவரது 
இறேப்பு புலிகள் தரப்பிதலதய 
உ்றதிப்படுத்தப்பட்டை பிறேகும அவர் 
இறே்ககவல்ளல என்ற வசால்லி்கவகாண்டரு்கக்ச
சறலர் இருந்தார்கள். 

எப்ப்ட இந்த மனிதர் இத்தளன லட்சம தபளர 
பாதித்தார்? ஒரு ீவவரவாதியாகவும ச க 
வதராதியாகவும வகாளலகளில் மட்டுதம 
நாட்டைம வகாண்டருந்தவராகவும இருந்தால், 
அவரது மரணம இப்ப்டயா அதிர்்சசற 
அளலகளளை எழப்பியிரு்ககும? இப்ப்டயா 
தமிழனத்ளத்க கதறேளவத்திரு்ககும? 

பிரபாகரன என்னம ஆளுளமளய, அது 
உருவான வதத்ளத, அதன தா்ககத்ளத, 
வளளைவுகளளை்ச சற்்றம நடுநிளல பிசகாமல் 
அலசற ஆராய்கறேது இந்நூல்.



வளல: ர. 200

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



பிறே அரசறயல் நூல்கள்:

* ஹட்லர்

* பர்தவ– முஷரஃப்

* ஐ.எ–.ஐ: நிழல் அரசறன நிஜ முகம 

* கலவரகால்க குறிப்புகள்

* ஆ்டப்பாரு மங்காத்தா

* வபானனான வா்ககு

* ஓப்பன ்ட்கவகட் 

இவற்்றள் ஹட்லர் தவர மற்றேளவ இப்தபாது 
அ்சசறல் இல்ளல.



மாயவளலயில் இடைமவபற்்றள்ளை பினவரும 
ீவவரவாத இய்ககங்களளை்க குறித்த பகுதிகள் 
தனித்தனி நூல்களைாகவும வவளியாகயுள்ளைன.

 அல் காயிதா: பயங்கரத்தின முகவர
 ஹ–புல்லா: பயங்கரத்தின முகவர
 தாலிபன
 ஈ.்ட.ஏ: அனபுளடையீர், நாங்கள் 
அபாயகரமானவர்கள் 

 ஓம ஷினர்ககதயா
 ஜமா இ–லாமியா
 வகாலமபிய தபாளத மாபியா



வாழ்்களக வரலா்ற



வபாலிக வபாலிக!

ராமா்னஜரன வாழ்்களக வரலா்ற. தினமலர் 
நாளிதழல் தினசரத் வதாடைராக வவளிவந்தது.

முன்னளரயில் அரவந்தன நீலகணடைன:



இந்நூல் அளனவரு்ககுமானது எனறோலும, அ்ட 
தப்பினால் அதளை பாதாளைம எனகறே ஆபத்தான 
பாளதளய்க வகாணடைது. ராமா்னஜர் வாழ்ந்த 
கால்ககட்டைத்தில் பல தரசனங்கள், சமயங்கள், 
ளவதிக சமயங்கதளை ்கடை, ஒனதறோவடைான்ற 
தமாதி்கவகாண்டருந்தன. இன்ற அத்தளகய 
தமாதல்கள் இல்ளல. சாதாரணமாக  ஹந்து 
சமய ம்ககள் எல்லா தரசனங்களளையும 
சமயங்களளையும தவற்்றளமகளளை்க களளைந்து 
சமனவயப்படுத்தி ஏற்்ற்கவகாணடு 
வட்டைார்கள்தான. ஆனால் பளழய வரலாற்ளறே 
எழதுமதபாது சறல நுண்ணணர்வுகள் 
புணபட்டுவடை்க ்கடும. பாரா அத்தளகய 
பிர்சசளனகளளை அசாத்தியத் திறேளமயுடை்னம – 
ஆனால், ராமா்னஜ சமபிரதாயத்து்ககு எிவவத 
சமரச பங்கமும ஏற்படைாமல் கடைந்திரு்ககறோர்.

வளல ர. 200

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம





யானி: ஒரு கனவன களத

உலகம வகாணடைாடும இளச தமளத யானிளய்க
குறித்துத் தமிழல் வவளியாகயுள்ளை ஒதர நூல் 
இது.

தமற்கத்திய ்களைாசற்ககல் இளச மரபில் 
வமாஸார்ட்ளடைத் வதாடைர்ந்து வந்த மாவபரும 
வமசத்தில், யானி்ககுப் பிறேகு, அந்தளைவு 
சாதித்தவர்களைாக இன்ற யாருமில்ளல. 
பாரமபரய இளசயின அழகு சறளதயாமல் 



காலத்து்கதகற்றே வ்டவல் அவர் வழங்கய 
இளச்கதகாளவகள் அவதர வசானனதுதபால, 
காற்றில் அவர் வசது்ககளவத்த காதல் 
க்ற்ககல்கள்.

இளச அவரு்ககு உணதவா, உறேதவா அல்ல. 
அவரு்ககு அது ஒரு கனவு. ீவரா்ககனவு. 
உறே்ககத்தில் அல்ல; தியானத்தில் வருகறே கனவு. 
ஒரு சமுத்திரமாகப் பரவ அளலய்ட்ககும அந்த்க
கனவல் அவர் தனளன நீ்சசல்ட்ககும வரனாக்க 
்கடை்க கருதுவதில்ளல. அவதர 
வசால்லியிரு்ககறோர்:

‘நான ஒரு நீ்சசல் சாமபியன. நிளனத்தால் 
சறரப்புத்தான வருகறேது. இளச்ககடைலில் 
எனனால் களரதயாரம நின்ற தூண்டல் தபாடை 
மட்டுதம இன்றவளர மு்டந்திரு்ககறேது!’



கடைலளைவு பரந்த அவரது அந்த்க கனவன சரதம 
இந்நூல்.

வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



உணவு / உடைல்நலம 



 உணவன வரலா்ற
 ருசறயியல்
 வவஜ தபலிதயா அ்னபவ்க குறிப்புகள்
 இளளைப்பது சலபம

உணவன வரலா்ற, குமுதம ரப்தபார்ட்டைரல் 
வதாடைராக வவளிவந்தது. ருசறயியல், தி இந்து 
நாளிதழல் வவளியானது. இளளைப்பது சலபம, 
குங்குமத்தில். 

இந்நானகு புத்தகங்களும உணளவயும அதன 
சரத்திரத்ளதயும ருசறளயயும 
ஆதரா்ககயத்ளதயும குறித்துப் தபசபளவ. 
களடை்ககறே அளனத்ளதயும உணடு களி்ககும 
இயல்பில் இருந்து, உணகறே அளனத்திலும 
உளறேந்திரு்ககும கார்தபாளஹ்டதரட் - 
வகாழப்பு - ப்தராட்டீன சதவதத்ளத அறிந்து 
வதளிந்தது வளர உணவு சார்ந்த ஆசறரயரன 
நீணடை வந்டய ததடைளல, கணடைளடைந்த 
உணளமகளளை இந்நூல்களில் காணலாம. 



வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



சற்றவர் நூல்கள்



 அவமர்கக சதந்தரப் தபார்
 இ–லாம
 வமாசார்ட்
 இரணடைாம உலகப் தபார்
 மகாவரர்
 புளதயல் ீவவு [வநடுங்களத]
 ஐ– ்கரீம பூதம [வநடுங்களத]
 ச மந்திர்ககாளி [வநடுங்களத]

தமற்கணடைவற்்றள் கட்டுளர நூல்களளை்க கழ்ககு
பதிப்பகம வவளியிட்டுள்ளைது. களதப் 
புத்தகங்கள் இலவச மினநூல்களைாக்க 
களடை்ககனறேன.



நளக்சசளவ



 அனளச–
 குற்றியலுலகம [ட்வட்டைர் குறிப்புகள் 1]
 இங்்கக பிங்்கக பாங்்கக
 சந்துவவளி நாகரகம [ட்வட்டைர் 
குறிப்புகள் 2]

 நளகயலங்காரம
 143: கு்றவர்க களைம [ட்வட்டைர் 
குறிப்புகளின வதாகுப்பு மினநூல்]

 பதினானகாம ிலயியின பாத்ரம 
சாஹத்யங்கள் [ஃதப–பு்க குறிப்புகளின
வதாகுப்பு மினநூல்]

 154 கதலாளபட்

தமற்கணடை நூல்களின அ்சசப் பதிப்பு எதுவும 
தற்தபாது இல்ளல. கண்டல் மின நுல்கள் 
உள்ளைன.



ரசளன



பினகளத்ச சரு்ககம

பதிதனழ நாவல்கள்; அவற்றின வழதய
நாவலாசறரயர்களளை்க குறித்த அறிமுகம 
எனகறே அளமப்பில் கல்க வார இதழல் 
வவளியான வதாடைர் இது. தமிழ் நாவல், 
பிறே வமாழ நாவல், உள்ளூர் எழத்தாளைர்,
உலக எழத்தாளைர் எனறே தபதங்கள் 
பாராமல், முற்றிலும ஆசறரயரன சய 
வருப்பத்தின அ்டப்பளடையில் ததர்வு 
வசய்யப்பட்டை பளடைப்புகள் இளவ. 
வவளிவந்த காலம வதாடைங்க 
இன்றவளர வாசகர்களைால் வருமபி 
வாசற்ககப்படும புத்தகமாக இது உள்ளைது.

வளல ர. 50



வவளியீடு: கழ்ககு பதிப்பகம



சய முனதனற்றேம



 24 தகரட் : சாதளனப் வபணகளின 
வவற்றி சரத்திரம

  னவறேழத்து: புகதழாடு வாழங்கள்!
 எ்கஸலணட்: வசய்யும எதிலும 
உனனதம 

இம ன்ற நூல்களும கழ்ககு பதிப்பக 
வவளியீடுகள்.



சறல தகவல்கள்

பா. ராகவனின புத்தகங்களளைத் தற்தபாது 
கழ்ககு பதிப்பகம வதாடைர்ந்து வவளியிடுகறேது.  
ஒரு சறல புத்தகங்களளைத் தவர, 
வபருமபாலானவற்ளறே்க கழ்ககல் வபறேலாம.



முகவர:

Kizhakku Pathippagam

177/103, First Floor, Ambal's Building, Lloyds
Road,

Royapettah, Chennai - 600 014. 

Ph: +91-44-4200-9603

Buy online: 
https://www.nhm.in/shop/home.php

Kindle Editions: 
http://www.amazon.com/author/writerpara
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